ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΗ
ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΗ & ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΗ ΚΑΙΝΗ
Α ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΩΣΑ ΝΑ ΣΑ ΜΕΛΕΣΗΕΣΕ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΕΣΕ ΣΙ ΑΠΟΡΙΕ Α

Δώζηε μεγαλύηεπη πποζοσή όπος ςπάπσοςν
3 κόκκινα αζηεπάκια:

***

*** Για να ζςμπληπώζεηε ηην εξοςζιοδόηηζη θα ππέπει να έσεηε κλείζει ηα 17 ζαρ
σπόνια, μέσπι ηόηε είζηε καλςμμένοι με ηην Ανάκληζη ηυν Γονιών ζαρ.
Με ηελ ζεηξά πνπ εκθαλίδεηαη ην θείκελν πξνζνρή ζηηο ιέμεηο κε θόθθηλα γξάκκαηα
Σπκπιεξώλεηε ηα ζηνηρεία ζαο μόνο με μπλε ζηςλό πιαηηάο γξαθήο, μεθηλώληαο κε ην
πξώην γξάκκα Κεθαιαίν θαη όια ηα ππόινηπα κηθξά κε θαζαξά γξάκκαηα ρσξίο λα ελώλνληαη
κεηαμύ ηνπο.
Σηελ ημεπομηνία γξάθεηε ηελ ζημεπινή πνπ ζπκπιεξώλεηε ηελ εμνπζηνδόηεζε.
Γξάθεηε όλνκα επίζεην όλνκα παηξόο ην πξώην θεθαιαίν θαη ηα άιια κηθξά θαη θαζαξά, ηεο
νηθνγέλεηαο γξάθεηε ην επίζεηό ζαο αλ είλαη ίδην κε ηνπ παηέξα ζαο.
Γηα γπλαίθεο ζπδύγνπο γξάθεηε ην επίζεην ηνπ ζπδύγνπ ζαο, αλ έρεηε ην ίδην επίζεην θαη ν
ζύδπγνο έρεη αθίλεηε πεξηνπζία (έζησ θαη έλα ηεηξαγσληθό κέηξν Γε), δηαθνξεηηθά γξάθεηε ην
Παηξηθό ζαο επίζεην. Αλ ν παηέξαο ζαο δελ είλαη Έιιελαο (Άξα ην επίζεηό ζαο δελ είλαη
Διιεληθό) θαη είλαη ε κεηέξα ζαο Διιελίδα ηόηε γξάθεηε ην επίζεην ηεο κεηέξαο ζαο.
«Α.Δ.Σ.» πξνζνρή ζηνλ Αξηζκό Γειηίνπ Ταπηόηεηαο λα είλαη θαζαξνγξακκέλνο

*** πος γεννήθηκα ζηον νομό – πόλη πεπιοσή γξάθεηε ηνλ λνκό – πόιε πεξηνρή ζηελ
νπνία ππάξρνπλ ηα ζηνηρεία ζαο ζήκεξα, κπνξεί λα γελλεζήθαηε Γεξκαλία από Έιιελεο Γνλείο
αιιά ηα ζηνηρεία ζαο βξίζθνληαη ζηνλ δήκν π.ρ. Θεζ/λίθεο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα γξάςεηε
ηελ πεξηνρή Θεζ/λίθεο θαη αο γελλεζήθαηε ζηελ Γεξκαλία.
ην έηνο γξάθεηε κόλν ην έηνο γέλλεζεο συπίρ ημεπομηνία και μήνα.
ηεο ηνπηθήο επηηξνπήο Σπλδηαρεηξηζηώλ Απηνρζόλσλ Διιήλσλ Ιζαγελώλ ηνπ δήκνπ πεξηνρή,
γπάθεηε ηον ζημεπινό ηόπο καηοικίαρ ζαρ (αζρέησο αλ δελ είλαη ν είλαη ίδηνο κε απηόλ πνπ
γελλεζήθαηε.)
email εάλ δελ έρεηε email ην αθήλεηε θαηλό, εμνπζηνδνηώ ηνλ, γξάθεηε ην άηνκν πνπ ηνπηθά
καδεύεη ηηο ππνγξαθέο θαη εάλ δελ ππάξρεη γξάθεηε ηνλ Μηράιε Καλιή ηνπ Βαζηιείνπ

*** Οη κάξηπξεο απιά πηζηνπνηνύλ ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ζαο θαη κπνξεί λα είλαη
ζπγγεληθά ζαο πξόζσπα (ζύδπγνο , κεηέξα , παηέξαο , θίινη θιπ) Γελ ρξεηάδεηαη λα πάηε ζηα
ΚΔΠ.

*** ςμπληπώνεηε ηελ Δμνπζηνδόηεζε ζαο θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ ζκανάπεηε ζε

θυηοηςπικό μησάνημα κάνεπ, όσι από κινηηό κάνεπ γηα λα θαίλνληαη κε ην μπλε
ζηςλό θαη κε θαιή επθξίλεηα ηα γξάκκαηα ζαο όπσο ε πξσηόηππε πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο θαη
κνπ ηελ ζηέιλεηε ζε PDF ζην e-mail

kanlism@gmail.com

*** ηο ίδιο e-mail ρσξίο βηαζύλε κε ηελ ζθαλαξηζκέλε Δμνπζηνδόηεζε ζαο, λα κνπ
ζηέιλεηε ζε θσηνγξαθία κε θαιή επθξίλεηα θαη ηελ απόδεημε θαηάζεζεο ησλ 20€ γηα ηνλ
δηθαζηηθό Δπηκειεηή. *** ΟΛΑ ΝΑ ΜΟΤ ΣΑ ΣΕΛΝΕΣΕ Ε ΕΝΑ ΗΜΕΗΛ ***

*** Επίζηρ ζην ίδην εκέει κε ηελ θαιά ζθαλαξηζκέλε εμνπζηνδόηεζε θαη ηελ θσηνγξαθία ηεο
πιεξσκή ζαο, ζηο κείμενο ηος ημέηλ να μος γπάτεηε ηα ζηνηρεία ζαο, μεθηλώληαο κε ην
πξώην γξάκκα Κεθαιαίν θαη όια ηα ππόινηπα κηθξά αιιά θαη με ηην ζςγκεκπιμένη ζειπά
συπίρ ηην απίθμηζη: 1) Δπίζεην, 2) όλνκα, 3) όλνκα παηξόο, 4) πεξηνρή θαηνηθίαο, 5)
Α.Γ.Τ. (Αξηζκόο Γειηίνπ Ταπηόηεηαο), 6) ηει. θηλεηνύ, 7) ην εκέει ζαο. Ακολοςθήζηε ηο
παπακάηυ Παπάδειγμα συπίρ απίθμηζη: Παπαδειγμαηίαρ Ιυάννηρ ηος Δημηηπίος
κάηοικορ Θεζζαλονίκηρ Α.Δ.Σ. Α 506070 ηηλ. 6935825520 emailparadeigmatias@gmail.com

*** Διεκπεπαίυζη:

Σε πεξίπνπ ελάκηζη κήλα από ηελ ζηηγκή πνπ κνπ ζηέιλεηε ηα ζηνηρεία ζαο ζα έρεη νινθιεξσζεί
ε δηαδηθαζία και ζηαδιακά θα λαμβάνεηε ζηο e-mail ζαο ηηο επηδόζεηο κε ηηο Σπκβάζεηο πνπ
ζα έρνπλ θαη ην δηθό ζαο όλνκα, γη απηό ζα πξέπεη λα επηζθέπηεζηε ζπρλά ηελ ζειίδα

www.ellinesithagenis.gr

γηα λα ελεκεξώλεζηε.

ΚΑΣΑΘΕΗ ΥΡΗΜΑΣΩΝ

*** Ο κάθε εξοςζιοδοηών καηαθέηει μία θοπά 20 εςπώ + ηα έξοδα καηάθεζηρ και
ανάλητηρ πος επιβαπύνοςν ηον καηαθέηη γηα λα θαιπθζνύλ ηα έμνδα ηνπ δηθαζηηθνύ
επηκειεηή πξνο 20+ καηεςθύνζειρ, ησλ θσηνηππηώλ, ησλ κεηαθξάζεσλ, γηα έληππα πνπ
απεπζύλνληαη εθηόο Διιάδνο όπσο θαη γηα ηελ πιεξσκή ησλ αλζξώπσλ πνπ θάλνπλ ηηο
γξαθεηνθξαηηθέο εξγαζίεο.

*** Επιζήμανζη:

Τα ρξήκαηα γηα ηνλ Γηθαζηηθό επηκειεηή ηα καδεύεη απνθιεηζηηθά ν Μηράιεο Καλιήο.

*** 1. Η πιεξσκή ησλ 20€ γίλεηαη θαη κε ην On-Line ειεθηξνληθό πνξηνθόιη PayPal
απνζηνιή ρξεκάησλ ζην όλνκα: kanlism@gmail.com
*** 2. Από Τξάπεδα Πεηξαηώο κε ιεθηά ζην ιεπηό θαη ν θσδηθόο λα ηζρύεη γηα 24 ώξεο
θαη κνπ ζηέιλεηε ηνλ θσδηθό καδί κε ην πνζό πνπ θαηαζέζαηε ζην: 6982 500 250

*** 3. Μπνξείηε επίζεο λα κνπ ζηείιεηε ηα 20€ θαη από ην Ταρπδξνκείν. Δπηθνηλσλήζηε καδί
κνπ λα ζαο δώζσ ηα ζηνηρεία θαη ηνλ ηξόπν θαηάζεζεο.

*** Με ηελ ζθαλαξηζκέλε Δμνπζηνδόηεζε ζαο, ζην ίδην εκέει λα κνπ ζηέιλεηε ζε
θσηνγξαθία κε θαιή επθξίλεηα θαη ηελ απόδεημε θαηάζεζεο ησλ 20€ ηνπ δηθαζηηθνύ
Δπηκειεηή. *** ΟΛΑ ΝΑ ΜΟΤ ΣΑ ΣΕΛΝΕΣΕ Ε ΕΝΑ ΗΜΕΗΛ ***

*** Γηα απνξίεο πνπ αθνξνύλ ηελ νινθιήξσζε εγγξάθνπ ηεο Δμνπζηνδνηήζεηο
Αλάθιεζεο Πιεξεμνπζηόηεηαο, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ Μηράιε Καλιή ζην: 6982 500 250
*** Για γενικόηεπερ Αποπίερ – πληποθοπίερ καλείηε:
6909-417478 ή 6982-356886 ή 6971-595477

ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΗ

